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CO2
Van afvalstof naar grondstof
Dat de mens grotendeels verantwoordelijk is voor de opwar-
ming van de aarde door de enorme uitstoot van CO2, daar-
over is vrijwel iedereen het eens. Het is logisch dat de mens 
daar dan ook een oplossing voor verzorgt, zoals CO2 afvangen 
op de plek waar je het maakt, bij energiecentrales of in de in-
dustrie. Dit gas kun je weer opbergen in de bodem; in lege 
olie- of gasvelden. Op korte termijn is dat een haalbare oplos-

sing, maar beter is om zowel minder CO2 te gaan uitstoten als 
het geproduceerde CO2 weer nuttig te gebruiken als grond-
stof. Dat kan, bijvoorbeeld door het te laten reageren met wa-
terstof tot methaan en water, maar er moet veel energie in die 
reactie om haar te laten verlopen. CO2 is namelijk vrij inert. 
Over de hele wereld is onderzoek gaande om dat dilemma op 
te lossen, voornamelijk met allerlei vormen van katalyse. 

Bastienne Wentzel
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K
oolstofdioxide heeft niet zo’n 
beste naam door zijn rol in de 
klimaatdiscussie, maar het 
molecuul heeft ook zijn goede 

kanten. Zo is het voor alle planten en som-
mige micro-organismes letterlijk de adem-
tocht. Zij zetten CO2 samen met water om 
in koolhydraten, zoals suikers waarmee ze 
cellen bouwen. De mens ademt ongeveer  
1 kg koolstofdioxide per dag uit. Dat is het 
verbrandingsproduct van koolhydraten 
met zuurstof, waarbij energie vrijkomt die 
nodig is voor de biologische processen in 
het lichaam. 
CO2 zelf is niet schadelijk, maar het is wel 
prettig dat je het overschot uitademt. Te 
veel CO2 in het lichaam maakt het bloed te 
zuur, dat heet respiratoire acidose. Daarvan 
krijg je in het ernstigste geval een hartstil-
stand. Te weinig CO2 in het bloed is ook 

niet goed, dat veroorzaakt hyperventilatie, 
waarbij het gebrek aan CO2 zorgt voor een 
vernauwing van de bloedvaten waardoor 
onder meer de hersenen te weinig zuurstof 
krijgen. Je voelt je benauwd en gaat daar-
door nog sneller en oppervlakkiger ademen. 

Lekker warm
Er is nog een reden waarom we blij mogen 
zijn met CO2. Het houdt onze aarde leef-
baar. Zonder CO2 in de atmosfeer zou de 
gemiddelde temperatuur op aarde een  
frisse -18 °C zijn, omdat de warmte van 
zonnestraling zou terugkaatsten naar de 
ruimte. CO2-moleculen absorberen die  
infraroodstraling en houden zo de warmte 
vast.
CO2 heet om die reden een broeikasgas. 
Het gas bereikt dit effect, net als andere 
broeikasgassen zoals waterdamp en me-

thaan, al in heel kleine concentraties in de 
atmosfeer, namelijk op dit moment zo’n  
400 volume-ppm, ofwel 0,04 volumeprocent 
(zie grafiek). In de hele atmosfeer is dat nog 
altijd 3.000 miljard ton (3.000 Gt) CO2. 
De atmosfeer is niet de enige plek waar je 
koolstofdioxide vindt. In de oceanen zit 
bijvoorbeeld 39.000 Gt koolstof, het mees-
te in de vorm van opgelost CO2 en nog 
eens ruim 10.000 Gt koolstof in de bo-
dem, voornamelijk resten van afgestorven 
planten. Door groeien en afsterven van or-
ganismes, vulkaanuitbarstingen, verande-
ringen in oceaanwater – zoals de tempera-
tuur (in warm water lost minder gas op) 
en zuurgraad – en door verwering van ge-
steentes wordt er continu koolstof opgeno-
men uit de atmosfeer en weer vrijgelaten. 
Dat proces heet de koolstofkringloop. 
De CO2-huishouding heeft een evenwicht 
dat door invloeden van buitenaf kan ver-
schuiven. In de historie van de aarde zijn 
er flinke schommelingen geweest in de 
hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. Gedu-
rende de geologische periode Midden-
Krijt, 90 tot 130 miljoen jaar geleden, was 
de CO2-concentratie bijvoorbeeld zo’n 
1.000 ppm. Dat is bekend door onder 
meer Nederlands onderzoek aan chemi-
sche fossielen, de chemische overblijfselen 
van micro-organismes die toen leefden.  
De gemiddelde temperatuur op aarde was 
destijds 6 tot 10 °C hoger dan nu. En het 
water in de Atlantische Ocean was 35 tot 
40 °C. De laatste 800.000 jaar is de hoe-
veelheid CO2 in de lucht veel lager ge-
weest, namelijk tussen 175 en 280 ppm,  
en de temperatuur was tot 5 °C lager dan 
nu.

CO2 is een zogenoemd broeikasgas: een teveel in de atmosfeer doet het klimaat 
opwarmen. Dat komt door de mens, die koolstofdioxide sinds de industriële 
revolutie overmatig produceert. Maar met enige moeite is CO2 in de nabije 
toekomst goedkoop en schoon om te zetten in bruikbare stoffen.

Van afvalstof  
naar grondstof

CO2 Bastienne Wentzel

De afgelopen 800.000 jaar is de CO2-concentratie in de atmosfeer nooit hoger geweest dan 300 ppm. De afgelopen zestig 

jaar is zij gestegen van ruim 300 naar 412 ppm. De fluctuaties in de recente metingen rechts zijn het gevolg van de seizoenen. 

De data links zijn gemeten in ijskernen op Antarctica, de zogeheten Vostok- en Dome C-stations. De data rechts zijn gemeten 

op Mauna Loa, Hawaii, VS. 

Bron: NOOA

CO2 en temperatuur
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Boven de Muir-gletsjer in Alaska (VS) in 1941, onder in 2004. Op de recente foto is de gletsjer zo’n 7 km landinwaarts gelegen, buiten de foto. 
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Snelle veranderingen
Atmosferische schommelingen in CO2-
concentratie en temperatuur zoals je nu 
waarneemt, voltrokken zich de afgelopen 
miljoen jaar over zeer lange periodes. De 
laatste tweehonderd jaar is er echter iets 
geks aan de hand. Binnen die tijd steeg de 
gemiddelde temperatuur op aarde 1 °C en 
de CO2-concentratie naar meer dan 400 
ppm. Niet toevallig valt die periode samen 
met de Industriële Revolutie, waarin men-
sen grote hoeveelheden fossiele brand-
stoffen verstoken waarbij koolstofdioxide 
vrijkomt. Het evenwicht van de koolstof-
kringloop is verstoord geraakt. Je kunt pre-
cies uitrekenen hoe groot die verstoring is, 

doordat bekend is hoeveel fossiele brand-
stoffen we gebruiken. Daar bij komt we-
reldwijd zo’n 36 Gt CO2 per jaar vrij. Zou 
dat allemaal in de atmosfeer blijven, dan 
brengen wij jaarlijks ruim 4 ppm extra 
CO2 in de lucht. Gelukkig neemt de aarde 
dat CO2 ook op, ruim 40 %, blijkt uit on-
derzoek. Dan blijft er zo’n 2 ppm over. En 
laat dat nou precies de jaarlijkse concen-
tratiestijging zijn van CO2 in de lucht. 
Daarnaast is uit isotopenonderzoek geko-
men dat het extra CO2 uit fossiele brand-
stoffen moet komen en niet uit andere 
bronnen, zoals vulkanen of oceanen. 
Het IPCC-klimaatpanel van de Verenigde 
Naties, dat zo’n 1.300 wetenschappers we-
reldwijd raadpleegde, concludeert dat de 
stijging van CO2 in de lucht met 95 % ze-
kerheid een gevolg is van menselijk hande-
len. En de tegelijk gemeten temperatuurstij-
ging op aarde, die nu zoveel veranderingen 
in het klimaat veroorzaakt, schrijft het met 
‘extreem hoge waarschijnlijkheid’ toe aan 
dit zogeheten antropogeen CO2.

Besparen en overstappen
De gemiddelde temperatuur op aarde is 
inmiddels bijna 1,5 °C hoger dan voor de 

Industriële Revolutie. Om erger te voorko-
men, is er geen andere keus dan minder 
CO2 uit te stoten en het liefst ook wat uit 
de lucht te halen. Nederland stoot jaarlijks 
rond de 164 megaton (Mt) CO2 uit, waar-
van bijna de helft door de industrie en 
elektriciteitscentrales, en zo’n 90 Mt door 
transport, landbouw en de gebouwde om-
geving (elk 30 Mt ). Dat moet omlaag, dus 
is het noodzakelijk om te besparen en over 
te stappen op duurzame bronnen, zoals 
zon, wind of biomassa. 
Maar Nederland produceert nog maar 
weinig duurzame energie, namelijk slechts 
13 % van het totaal. Van de verbruikte 
energie is maar 6 % hernieuwbaar. Ook 
het aandeel duurzaam opgewekte elektri-
citeit is klein: zo’n 13 % van het totale  
verbruik. Die percentages stijgen maar 
langzaam. 
Daarnaast is het niet voor alle CO2-produ-
centen mogelijk om op korte termijn de 
CO2-uitstoot terug te dringen. Denk aan 
vliegtuigen of containerschepen; die kun-
nen niet zomaar overstappen op elektrici-
teit. Ook de staal- en cementindustrie zijn 
grote boosdoeners, met elk wereldwijd 
zo’n 7 % van de CO2-uitstoot. Bij staal-

 XChemische fossielen
Om te weten hoeveel CO2 er in het verre 

verleden in de aardatmosfeer zat, ge-
bruiken onderzoekers poolijs. Daarin zit 
nog CO2 uit de tijd dat het ijs werd ge-
vormd. Het probleem is dat er geen ijs-
kernen zijn ouder dan pakweg een mil-
joen jaar. Maar sommige stoffen uit de 
cellen van organismes blijven wel tien-

tallen tot honderden miljoenen jaren be-
waard. Dan gaat het bijvoorbeeld om li-
pides, de vetachtige beschermlaag van 
cellen. Die stoffen, chemische fossielen 

genaamd, vertellen iets over de tijd 
waarin het organisme leefde, bijvoor-

beeld over de samenstelling en de tem-
peratuur van de atmosfeer. 

Onderzoekers van het NIOZ en de 
Universiteit Utrecht bepaalden onlangs 

met grote precisie de hoeveelheid CO2 in 
de atmosfeer tot 500 miljoen jaar terug 

op basis van zo’n chemisch fossiel uit al-
gen. Het gaat om fytaan, een afbraak-

product van chlorofyl. Bij de opname van 
CO2 tijdens de fotosynthese hebben de 
algen een voorkeur voor lichte koolstofi-
sotopen (12C) boven zware (13C). Ze ge-

bruiken alleen de zware koolstofisotopen 
wanneer de CO2-concentratie in het wa-
ter of de atmosfeer laag is. De verhou-
ding tussen die twee isotopen in fytaan 

weerspiegelt daarom de CO2-
concentratie in de omgeving waar de 
planten en algen groeiden. In theorie 

kunnen de onderzoekers hiermee twee 
miljard jaar terug in de tijd.

Fytaan.

De staalindustrie is wereldwijd verantwoordelijk voor zo’n 7 % van de CO2-uitstoot.
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productie is in de huidige processen kool-
stof nodig voor de reductie van ijzererts 
(ijzeroxide) en blijft dus altijd CO2 ont-
staan, zo’n twee ton per ton staal. Onder-
zoekers ontwikkelen nieuwe processen die 
minder CO2 uitstoten, bijvoorbeeld met 
waterstof of met elektrische ovens. De pro-
ductie van cement gebeurt met onder 
meer calciumcarbonaat, door er CO2 vanaf 
te halen. Een ander proces is vooralsnog 
niet voorhanden.
Veel experts denken daarom dat het nood-
zakelijk is om het CO2 dat we produceren 
zo snel mogelijk op te ruimen, in plaats 
van de lucht in te sturen. De snelste ma-
nier daarvoor is het gas af te vangen op de 
plek waar je het produceert. Dat gebeurt al 
in raffinaderijen en bij aardgaswinning. 
Sommige gasvelden bevatten ook CO2. 
Dat verwijder je voordat het aardgas de lei-
dingen in kan. 
Om CO2 af te vangen, gebruik je vaak 
amines. Traditioneel leid je het gas door 
een waterige oplossing van alkanolamines 
waaraan CO2 bindt. Dat komt weer vrij 
na opwarmen, zodat je de oplossing op-
nieuw kunt gebruiken. Een andere moge-
lijkheid is amines op een drager van bij-

voorbeeld silica. Het voordeel daarvan is 
dat de schadelijke amines in dit geval 
minder snel kunnen vrijkomen. Ook is 
minder energie nodig bij verhitten voor de 
regeneratie. Daarnaast bestaan er mem-
branen die selectief CO2 doorlaten en 
methaan tegenhouden. Meer recent ge-
bruik je hydrotalciet, een gehydrateerd 
magnesium-aluminium-hydroxy-carbo-
naat (Mg6Al2CO3(OH)16·4(HH2O)),  
bekend van maagzuurtabletjes. Al die me-
thodes leveren een 99 % zuivere stroom 
CO2 op. In de ruimtevaart, zoals op het 
International Space Station, halen zeolie-
ten het overschot CO2 uit de lucht die as-
tronauten ademen. 
Voor de staalindustrie is een andere oplos-
sing beter geschikt. De gasstroom die vrij-
komt bij de staalproductie bevat naast 
CO2 ook CO en stikstof. Die laatste twee 
zijn heel lastig van elkaar te scheiden. De 
oplossing bestaat uit CO met stoom om-
zetten naar CO2 en H2. Die kun je wel 
scheiden en bovendien is waterstof een 
waardevolle verbinding, bijvoorbeeld als 
brandstof. Zo ontwikkelen onderzoekers 
voor elke toepassing een specifieke oplos-
sing waarbij CO2 afvangen niet al te duur 
is of zichzelf terugverdient. 

Onder de grond
Als je eenmaal zuiver CO2 hebt, dan kun 
je dat bijvoorbeeld in een leeg gasveld 
pompen. Die CO2-opslag is niet nieuw. In 
Canada en de VS gebeurt het al tientallen 
jaren. Daar dient het terugpompen van gas 
in olievelden voornamelijk voor het mak-
kelijker kunnen winnen van de laatste rest-
jes olie. Het gas drijft die restjes uit het 
gesteente. 
De technologie van CO2-opslag is hier-
door al ver ontwikkeld. Zo is gebleken dat 
het gas netjes in het gesteente blijft en niet 
weglekt, of er nou een zoutlaag of een klei-
laag als afsluiter boven het veld ligt. Er is 
kennis opgedaan over verschillende types 
gesteentes en ondergronden. Bevat het ge-
steente bijvoorbeeld veel water, dan lost 
CO2 daarin op en ontstaat een zuur. Dat 
kan reacties aangaan met andere stoffen en 
bijvoorbeeld carbonaten vormen. Als je in-
stallaties ontwerpt die CO2 terugpompen 
in de grond moet je hiermee rekening 
houden.
Daarnaast is onderzocht wat er gebeurt als 
je vloeibaar CO2 onder hoge druk in een 
poreuze laag pompt. Het zet dan uit en 
koelt sterk af, waarbij zelfs ijsvorming kan 

ontstaan. In het begin moet je het CO2 
dus langzaam in het gasveld pompen. 

Afvoerputje van 
koolwaterstof
In plaats van onder de grond stoppen, kun 
je CO2 ook opnieuw gebruiken. Een pro-
bleem hierbij is wel dat het stofje vrij inert 
is. Het is namelijk; volledig geoxideerd. 
Welke koolwaterstof je ook verbrandt, je 
komt uiteindelijk altijd bij CO2 terecht, 
vandaar dat het ook wel het afvoerputje 
van de koolwaterstoffen wordt genoemd. 
CO2 activeren kost veel energie. Daarvoor 
zijn diverse oplossingen. 
De klassieke methode voegt die energie toe 
in de vorm van warmte en hoge druk. Dit is 
de Sabatier-reactie uit 1897, waarbij CO2 
met waterstof reageert tot methaan en wa-
ter. De reactie vindt plaats bij enkele hon-
derden graden Celsius en verhoogde druk. 
Dat is nodig door de hoge activeringsener-
gie. De reactie zelf is sterk exotherm.

 XOpslag in gasvelden
Ook in Nederland bekijken onderzoe-

kers of je de gasvelden op zee (de groe-
ne velden op de kaart) nuttig kunt ge-
bruiken voor CO2-opslag. Vanaf 2023 

moet er een leiding vanaf de haven van 
Rotterdam naar het gasveld genaamd 

P18 lopen. Bedrijven die zich aansluiten 
op die leiding kunnen hun CO2 daarmee 
opslaan in dit veld. Daarin past in totaal 

37 Mt CO2, dat je er met 2 à 3 Mt per jaar 
in kunt brengen. Opslag in gasvelden op 
land stuit vooralsnog op te veel bezwa-

ren van omwonenden. In Barendrecht is 
een dergelijk project in 2010 afgeblazen 

door gebrek aan draagvlak.
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De staalindustrie is wereldwijd verantwoordelijk voor zo’n 7 % van de CO2-uitstoot.
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Diverse bedrijven gebruiken varianten op 
dit proces om op commerciële schaal nut-
tige verbindingen uit CO2 te creëren. Het 
IJslandse Carbon Recycling International 
produceert bijvoorbeeld ruim 5.000 ton 
methanol per jaar voor brandstof. Het be-
nodigde waterstofgas maakt het ter plekke 
met duurzame, voornamelijk geothermi-
sche, elektriciteit. In Frankrijk staat een  
demonstratiefabriek die 25 m3 methaan 
per uur  produceert uit CO2 met het 
Sabatier-proces. En in het Duitse Werlte 
maakt een fabriek al jaren methaan uit 
CO2 en waterstof voor onder meer auto-
fabrikant Audi. Die processen zijn alleen 
economisch haalbaar als je een geconcen-
treerde stroom CO2 gebruikt, een zogehe-
ten puntbron. CO2 uit de lucht halen (di-
rect air capture) is nog te duur vanwege de 
lage concentratie.
De meeste van die processen werken met 
een heterogene katalysator, vaak nikkel op 
een drager, waarover je de gassen leidt. 
Edelmetalen zoals ruthenium of iridium 
werken beter, maar die zijn te duur en te 
zeldzaam om op industriële schaal toe te 
passen. Daarnaast wil je niet alleen me-
thaan, maar ook meer waardevolle stoffen 
zoals methanol, ethanol en hogere koolwa-
terstoffen kunnen maken, en de katalysato-
ren moeten nog goedkoper worden en lan-
ger meegaan. Wetenschappers onderzoeken 
daarom onder meer verschillende metalen, 
legeringen en dragers en kijken naar de in-
vloed van de structuur van het oppervlak 
op de reactie.

Meer mogelijkheden
Een andere manier om CO2 te activeren, is 
via een plasma. Daarbij warm je het gas 
met microgolfstraling lokaal zo sterk op, 
tot duizenden graden Celsius, dat de mo-
leculen uit elkaar vallen. Zo maak je CO, 
dat vervolgens in bijvoorbeeld een Fischer-
Tropschproces met waterstof kan reageren 
tot koolwaterstoffen. De grote hoeveelheid 
energie die nodig is om dat plasma te pro-
duceren, zou moeten komen van duurza-
me elektriciteit. Maar die techniek staat 
nog in de kinderschoenen.  
Je kunt ook biokatalysatoren inzetten. Het 
project Steelanol gebruikt het micro-orga-
nisme Clostridium autoethanogenum, dat 
CO2 door middel van fermentatie omzet 
in ethanol. Een proeffabriek in Gent gaat 
het afvalgas van de staalindustrie benutten. 
Tot slot is er de mogelijkheid om licht te 
gebruiken om CO2 te activeren; de zoge-

Droogijs, korrels zuiver koolstofdioxide van -78 °C, is een onmisbaar hulpmiddel in het lab. Niet alleen om snel iets te  

bevriezen of bevroren te houden, maar ook om ongein mee uit te halen. 
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heten fotokatalytische systemen of kunst-
matige fotosynthese. Daarbij kijk je naar 
de natuur, want daar vindt immers op gro-
te schaal omzetting van CO2 plaats. Om 
die fotosynthese na te bootsen, gaan on-
derzoekers vaak uit van een complex van 
een overgangsmetaal, zoals een porfyrine, 
een ijzer-zwavelcluster of metaalcomplexen 
aan een vaste drager. Die ontwikkelingen 
bevinden zich eveneens nog in het experi-
mentele stadium.

Groene elektronen
De omzetting van CO2 volgens de 
Sabatier-reactie is een tweestapsproces: 
waterstof maak je apart door water met 
groene stroom te elektrolyseren, waarna je 
het laat reageren met koolstofdioxide. Een 
éénstapsproces is ook mogelijk, de zoge-
noemde elektrokatalyse. Aan de ene elek-
trode van een elektrochemische cel wordt 
CO2 gereduceerd en reageert het met pro-
tonen. Aan de andere elektrode wordt  
water ontleed in protonen en hydroxide-
ionen. De elektrodes dienen ook als kataly-
sator voor bijvoorbeeld methaanvorming. 
Door het elektrolyt (meestal water), de po-
tentiaal en het elektrodemateriaal te varië-
ren, ontstaan andere producten. 
Op labschaal vindt veel onderzoek plaats 
naar de talloze factoren die het proces be-
invloeden. Je kunt bijvoorbeeld variëren 
met het materiaal en de kristalstructuur 
van de elektrode. Koper werkt goed voor 
de vorming van etheen of methaan. Maar 
ook tin, platina, ijzer, diverse legeringen en 
zelfs grafeen en koolstofnanobuisjes zijn 
geschikt als elektrode, afhankelijk van de 
gewenste reactie.
Daarnaast zijn de optimale condities, zo-
als de pH van het elektrolyt, voor de re-
ductiereactie vaak anders dan voor de 
oxidatie reactie. Een bipolair membraan 
tussen de compartimenten, dat H+ en 
OH- scheidt, is een goede oplossing om 
verschillende pH’s in stand te houden. 
Het blijkt dat met een goed gekozen 

membraan een veel kleinere overpotenti-
aal (de ‘activeringsenergie’) nodig is om 
de reactie te laten verlopen. Dat scheelt 
energie. Nog een knelpunt is de oplos-
baarheid van CO2 in water; die is heel 
laag, wat de reactiesnelheid verlaagt. 
Beter is een zogeheten gasdiffusie-elektro-
de waar CO2 in gasvorm wordt aange-
voerd en reageert. 

Opschalen niet eenvoudig
Op labschaal en kleine testschaal is dus al 
veel bekend, maar een elektrochemische 
cel opschalen tot industriële schaal is niet 

eenvoudig. Het belangrijkste obstakel is de 
trage reactie, uitgedrukt in een lage 
stroomdichtheid van minder dan 30 mA/
uur. Dat moet omhoog naar 200 tot wel 
500 mA/uur om een acceptabele opbrengst 
te krijgen aan producten. Maar wanneer 
producten veel sneller vormen aan de elek-
trodes, veroorzaakt dat bijvoorbeeld trans-
portproblemen. Gas vormt te grote bellen, 
moleculen blijven te lang plakken aan de 
katalysator of ionen verstoren de elektro-
depotentialen. Tot slot moet de levensduur 
van de cellen nog verder omhoog voor toe-
passing op grotere schaal.
Het Nederlandse e-Refinery-consortium 
pakt die problemen aan door geïntegreerd 
en tegelijkertijd zowel op labschaal als op 
grotere schaal te werken. Zo’n transport-
probleem kun je misschien net zo goed op-
lossen door een ander reactorontwerp dan 
door alleen de chemie aan te passen. e-Re-
finery wil over vijf jaar een proeffabriek le-
veren die zo’n 30 kg etheen per dag maakt 
uit ruim 200 kg CO2. Daarvoor is onge-
veer 100 kW stroom nodig.  

Tabel. Reactie sturen met redoxpotentialen

Koolstofmonoxide CO2 + 2H+ + 2 e−  CO + H2O E0 = −0,53 V

Mierenzuur CO2 + 2H+ + 2 e−  HCO2H E0 = −0,61 V

Formaldehyde CO2 + 4H+ + 4 e−  HCHO + H2O E0 = −0,48 V

Methanol CO2 + 6H+ + 6 e−  CH3OH + H2O E0 = −0,38 V

Methaan CO2 + 8H+ + 8 e−  CH4 + 2H2O E0 = −0,24 V

Zonder protonen CO2 + e−  CO2 − E0 =  −1,90 V

Door de potentiaal te kiezen, kun je de reductie van CO2 in de aanwezigheid van protonen sturen naar verschillende producten.  

MIKE JONES

Fotosynthese vindt plaats in de chloroplasten in de bladcellen en bestaat uit een groot aantal stappen in meerdere cycli. Eerst 

heeft de plant energie nodig in de vorm van het molecuul ATP. Die energierijke ATP-moleculen (linksboven) gaan vervolgens naar 

de Calvincyclus, waar de eigenlijke fotosynthese plaatsvindt: de omzetting van CO2 en water in uiteindelijk glucose en zuurstof 

(rechtsboven). Een belangrijk enzym in de Calvincyclus is Rubisco (ribulose-1,5-bifosfaat carboxylase oxygenase) dat verant-

woordelijk is voor CO2-activering. Het is een groot enzym met meerdere functies waarvan de belangrijkste de carboxylering van 

ribulose-1,5-bifosfaat is, een grondstof voor suikers. 

Biologen proberen de efficiëntie van de fotosynthese op allerlei manieren op te voeren, voor meer opbrengst aan gewassen en 

om meer CO2 vast te leggen, bijvoorbeeld door andere varianten van rubisco in te bouwen. Rubisco maakt namelijk nog al 

eens een fout: het zet dan zuurstof om in gifstoffen in plaats van suikers te maken met CO2. Door die fout te herstellen in bij-

voorbeeld tabaksplanten gaan die veel harder groeien.
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Paulien Herder, hoogleraar engineering systems design in energy 
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Voor op school
1  Leg uit wat bedoeld wordt met de zinsnede ‘CO2 is vrij inert’.
2  Wat is het broeikaseffect? 
3   Beschrijf in je eigen woorden het verschil tussen het broeikas-

effect en het verstérkt broeikaseffect.
4   Geef in een reactievergelijking de omzetting weer van CO2 en 

water tot glucose.
5   Hoe heet die reactie waarbij glucose ontstaat?
6   Laat met een reactievergelijking zien dat te veel CO2 in het  

lichaam het bloed te zuur maakt.
7   Lucht bevat 400 volume-ppm koolstofdioxide. Bereken met dit 

gegeven het aantal mg CO2 per m3 lucht bij p = p0 en T=273K.
8   Leg uit hoe een ‘normale’ koolstofkringloop eruit ziet, dus een 

kringloop die niet leidt tot een versterkt broeikaseffect. Dit 
wordt ook wel de ‘korte koolstofkringloop’ genoemd.

9  Wat betekent ‘antropogeen’?
10  Geef een paar voorbeelden van hernieuwbare energie.
11   Geef de reactievergelijking voor omzetting van CO met stoom 

in CO2 en H2.
12   Bij verhoogde temperatuur en druk reageert CO2 met water-

stof tot methaan en waterdamp. Laat met een energiebereke-
ning zien, dat die reactie exotherm is. Gebruik de BINAS-
tabellen 57A+B.

13  Op welke wijze kun je een hoge activeringsenergie verlagen?

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA wil mensen naar Mars sturen. Maar de atmosfeer daar is honderd keer ijler dan die van de aarde en be-

staat uit 95 % CO2, dus waar haal je zuurstof vandaan om mensen in leven te houden? Daarnaast wil je ook weer terug kunnen naar de aarde, waar-

voor grote hoeveelheden raketbrandstof nodig zijn. NASA hoopt die problemen op te lossen door onderzoek te stimuleren en financieren naar CO2-

omzetting naar onder meer zuurstof, methaan en andere nuttige verbindingen zoals glucose. Ze heeft er zelfs een prijsvraag voor uitgeschreven. Het 

voordeel voor onderzoekers is dat het wat mag kosten om dit probleem op te lossen. Ze kunnen daarom de duurste, beste processen en katalysatoren 

kiezen. 
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